
 Кременчук - місто, дружнє до дітей! 
28 лютого ліцей №17 радо вітав гостей на 

традиційному щорічному огляді художньої 

самодіяльності учнів навчальних закладів 

"Зірковий небо-

схил Кременчу-

ка". Традиційно         

ініціато-

ром  стало мі-

ське дитяче 

об`єднання 

"Армія Добра". Учні нашої школи: Остапе-

нко А., Литвиненко П., Лисенко В., Івко О., 

Тищенко М. разом з художнім керівником 

Потопольською Є.Г. підготували  творчу 

програму. У залі панувала дружня атмос-

фера, журі від-

значили, що 

всі учасники 

були  творчи-

ми, креативни-

ми, таланови-

тими і просто 

неймовірними...  

Нестеренко Л.П., заступник директора з НВР 

В ИП УСК    6  

Зірковий небосхил Кременчука-2020 

Свята та події у світі 

 

2 лютого —                       

День бабака;  

11 лютого —                        

День безпеки в 

інтернеті ;  

 13 лютого—                              

Всесвітній День  

радіо;                                                                

15 лютого —                              

День пам'яті воїнів-

інтернаціоналістів;  

 

15 лютого  —                                 

Стрітення Господнє;  

17 лютого  —                      

День спонтанного             

прояву доброти; 

19 лютого —                      

День Державного               

Герба України; 

20 лютого  —                                  

День Героїв                   

Небесної Сотні;                                                                 

 

21 лютого —             

Міжнародний день 

рідної мови; 

24 лютого —             

125 років від  дня на-

родження 

Д.А.Майбороди; 

25лютого —              

149 років від  дня на-

родження  Лесі 

Українки. 

ЛЮТИЙ 2020 

Голос Козацької ради 
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Авторський  склад: 
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Випуск  6 

Команда нашої школи у складі 

учнів 11 класу: Івка О., Остапен-

ко А., Пономаренка І, Петренко 

К., Усенко М., стали учасника-

ми економічної гри  «Крок до 

бізнесу», яка відбулася 26 люто-

го у стінах ліцею №25. Гра про-

водилася  у формі комп'ютерної 

с им у ля ц і ї .  К о м п ' ю те р на 

симуляція являє собою покро-

ковий бізнес-симулятор, у яко-

му команда-учасник керує 

віртуальним підприємством, що 

діє в умовах конкуренції з ко-

мандами-суперниками. При 

ц ь о м у  н а  к о м п ' ю т е р і 

відображається докладна  

інформація. 

26 лютого учні 11 класу мали нагоду 

в і дв і да ти  Х Х  М і жре г і о наль ну 

с п е ц і а л і з о в а н у   в и с т а в к у                     

«Освіта і кар'єра». Організатором вис-

тавки виступило Кременчуцьке 

відділення Полтавської Торгово -

промислової палати за підтримки Ви-

конкому кременчуцької міської ради, 

Департаменту освіти виконкому 

кременчуцької міської ради, Відділу 

освіти, сім'ї, молоді та спорту 

Кременчуцької РДА. Випускники  

отримали інформацію про заклади 

освіти Кременчука, Харкова, 

Дніпра а також Словаччини та 

Польщі. 

 

Нестеренко Л.П., заступник директора 

С Т Р.  2 

Гра “Крок до бізнесу” 

ХХ Міжрегіональна спеціалізована виставка “Освіта та кар' єра” 

Усенко Марина (вірш “Утоплена”), учениця 11 класу, 

Терещенко Павло ( Мені тринадцятий минало”), Тере-

щенко Платон (“Три шляхи”), учні 5-А класу, 28 лютого 

представили наш навчальний заклад у міському конку-

рсі на краще  читання віршів  Т.Г.Шевченка. Учасники 

були відзначені дипломами за участь  у конкурсі.    

       Нестеренко Л.П., заступник директора з НВР 

                     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль  “Місто добрих сердець” 

 У лютому пройшов І етап фестивалю “Читаємо Книгу Добра”. Першим та найважли-

вішим кроком у соціальний розвиток дитини стає похід до дитячого садка. Сьогодні у 

нас особливий день! Ми прийшли у гості до малюків, що відвідують Дитячий садок 

"68. Вихованці середньої групи "Казкарики" ознайомились зі шкільним життям та з 

міжнародним соціальним проєктом "Книга Добра" . Переглядаючи та читаючи кни-

гу, дошкільнят вразила чутлива історія "Що таке добро?" .Вражень вистачить надов-

го! Дякуємо за теплий прийом. 

Шиндель А.О., педагог-організатор 

 Інформація про результати діяльно-

сті підприємства на кожному кроці 

гри у вигляді управлінських та еко-

номічних звітів. 

Учасники гри приймають управлін-

ські рішення для забезпечення при-

буткової діяльності підприємства. 

Ігровий курс складається з умовних 

періодів часу (квартали). У кожному 

періоді кожна команда приймає 

підприємницьке рішення з питань 

діяльності підприємства: покупка 

товарів, продаж продукції декількох 

видів, оплата праці, найм або звільнення працівників, реалізація проду-

кції в умовах конкуренції. На підставі прийнятих рішень кожною коман-

дою за допомогою  комп'ютера моделюється  нова економічна ситуація 

на ринку, яка вимагає прийняття нового рішення. 

Нестеренко Л.П., заступник директора з НВР 

Міський конкурс на краще читання віршів Т.Г.Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» 


